
  
 

 

 «Α̟αντήσεις στην µε αριθ. ̟ρωτ. 722/16-4-2015 (αριθ ̟ρωτ ΕΕΤΤ 5811/Φ960/16-
4-2015) Ε̟ιστολή του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
µε θέµα: «Παροχή στοιχείων – χορήγηση εγγράφων, αναφορικά µε την ΑΠ 
701/01/23-12-2013 Προκήρυξη ∆ηµο̟ρασίας  για τη Χορήγηση ∆ικαιωµάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ε̟ίγειας Ψηφιακής Ευρυεκ̟οµ̟ής» 

 
 
Α – Γενικές Παρατηρήσεις  
 
 
Oι διατάξεις που έχει θεσπίσει ο νοµοθέτης και διέπουν τον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, τον οποίο αφορούν οι ερωτήσεις που µας θέσατε, χαρακτηρίζονται από την 
σαφή κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού, του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι 
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας-Γενικής 
Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης και της ΕΕΤΤ. Αυτή η βασική αρχή διέπει τις 
ρυθµίσεις του νόµου αυτού όπως και όλων όσων ίσχυσαν στο παρελθόν και αφορούσαν τις 
τηλεπικοινωνίες.   
 
Περαιτέρω, ο εθνικός νοµοθέτης καθορίζει επακριβώς το νοµικό status  και το θεσµικό 
ρόλο της ΕΕΤΤ, συµµορφούµενος µε σαφείς διατάξεις κοινοτικών οδηγιών τις οποίες 
µετέφερε στην ελληνική έννοµη τάξη. Όρισε δε ότι η  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή η οποία συστάθηκε –ήδη 
και λειτουργεί από το 1995- κατ’ επιταγή του κοινοτικού νοµοθέτη ως εθνική ρυθµιστική 
αρχή σε θέµατα ρύθµισης, εποπτείας και ελέγχου του τοµέα των τηλεπικοινωνιών –ήδη 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών- και από το 1998 και του τοµέα παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών. Από το 2001 και εφεξής η ΕΕΤΤ απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής 
αυτοτέλειας, τα δε µέλη της απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας 
(άρθρο 6 του ν.4070/2012). 
 
Ο ισχύων «καταστατικός» νόµος της ΕΕΤΤ, ο ν. 4070/2012, ορίζει πλέον, µεταξύ άλλων, 
τα περί συγκρότησης, αρµοδιοτήτων, λειτουργίας και διοίκησης της ΕΕΤΤ. Κατά τον 
νόµο αυτό, η ΕΕΤΤ αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή σε θέµατα παροχής δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, 
είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και απολαµβάνει διοικητικής και οικονοµικής 
αυτοτέλειας, ενεργεί ανεξάρτητα και  δεν ζητεί ούτε λαµβάνει οδηγίες από κανέναν άλλο 
φορέα σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται. Ως προς τον τοµέα 
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ισχύει πλέον ο ν.4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της 
ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α), 
οποίος καθιστά την ΕΕΤΤ Εθνική Ρυθµιστική Αρχή και του τοµέα αυτού.  
 
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες του Υπουργού, για τα θέµατα που θίγονται στην επιστολή 
σας, στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄) ορίζονται τα εξής:  
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«α) Ο Υ̟ουργός Μεταφορών Υ̟οδοµών και ∆ικτύων είναι αρµόδιος για τη χάραξη ̟ολιτικής 
στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Ε̟ικοινωνιών.[…] 
ζ) την εναρµόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων µε τα υ̟όλοι̟α κράτη µέλη της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. […]  
ιβ) την έκδοση α̟οφάσεων για τον καθορισµό κάθε τεχνικού θέµατος σχετικού µε τη χρήση των 
ζωνών ή των µεµονωµένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση καθώς και κάθε 
τεχνικού θέµατος σχετικού µε την ̟αραγωγή, µετάδοση και αναµετάδοση ραδιοτηλεο̟τικών 
̟ρογραµµάτων […] 
ιζ) τον καθορισµό α̟ό κοινού µε τους κατά ̟ερί̟τωση συναρµόδιους Υ̟ουργούς των χαρτών 
συχνοτήτων για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης […] όπου µεταξύ άλλων 
καθορίζονται οι ̟εριορισµοί εκ̟οµ̟ής στους ο̟οίους υ̟όκεινται οι ̟άροχοι, τα ε̟ιτρε̟τά κέντρα 
εκ̟οµ̟ής και η γεωγραφική κάλυψη κάθε κέντρου εκ̟οµ̟ής.» 

 
Ειδικότερα, στον τοµέα του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, από τις σχετικές διατάξεις του 
νόµου συνάγεται ότι οι αρµοδιότητες των δύο Αρχών (του Υπουργείου και της ΕΕΤΤ) 
διαρθρώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ‘επιτελικός’ ρόλος χάραξης πολιτικής στον 
τοµέα αυτό ανήκει στο Υπουργείο, στη δε ΕΕΤΤ ανατίθεται εκτελεστικός ρόλος.  
 
Συγκεκριµένα, για το ζήτηµα της θέσπισης κανόνων στον τοµέα του φάσµατος, ο 
νοµοθέτης προβλέπει µια σύνθετη διοικητική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας 
κατανέµει τις σχετικές αρµοδιότητες ανάµεσα στον Υπουργό και την ΕΕΤΤ. Οι διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 4070/2012, µε τίτλο «∆ιαδικασία ̟εριορισµού του αριθµού των 
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» είναι χαρακτηριστικές.  
 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ. 3, µετά τη λήξη της δηµόσιας 
διαβούλευσης, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων µε ειδικά αιτιολογηµένη Απόφασή του δύναται να προβαίνει σε περιορισµό του 
αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 9, του ν.3592/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 80, του Ν.4070/2012, ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και ο 
Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας 
Ενηµέρωσης κι Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης είναι αρµόδιοι 
για τον καθορισµό χαρτών συχνοτήτων ψηφιακής επίγειας ευρυεκποµπής. 
 
Από την εν συνδυασµώ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 8, του άρθρου 14, του 
ν.3592/2007, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 37, του ν.4053/2012, καθώς και του 
άρθρου 8, παρ. 3. του ν. 4038/2012, προκύπτει ότι το χρονοδιάγραµµα έναρξης 
ψηφιακών εκποµπών και ταυτόχρονης παύσης αναλογικών εκποµπών καθορίζεται µε 
Κοινή Απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και 
τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας 
Ενηµέρωσης κι Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης. 
 
Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η χάραξη πολιτικής για τη χρήση του φάσµατος και 
ειδικά για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, ο καθορισµός του χάρτη 
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συχνοτήτων, του ποσοστού κάλυψης και των χρονοδιαγραµµάτων ανάπτυξης δικτύου, 
αποτελούν αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού, τις αποφάσεις του οποίου η ΕΕΤΤ οφείλει να τηρεί κατά την άσκηση των 
δικών της αρµοδιοτήτων. 
 
∆εδοµένης της µακράς διάρκειας και της πολλαπλότητας των ενεργειών που απαιτούνται 
για τη διενέργεια ενός διαγωνισµού, όπως εν προκειµένω ο διαγωνισµός επίγειας ψηφιακής 
τηλεόρασης, απαιτείται να παρατεθεί σχηµατικά το  ιστορικό της εν λόγω διαγωνιστικής 
διαδικασίας, το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής: 
 
10/2012 Έκδοση της ΚΥΑ µε αρ. 42800/5-10-2012 «Χάρτης Συχνοτήτων Ε̟ίγειας ψηφιακής 

ευρυεκ̟οµ̟ής Τηλεο̟τικού Σήµατος», (ΦΕΚ 2704/Β/5-10-2012) 
12/2012 Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ)  ενηµέρωσε την 

ΕΕΤΤ σχετικά µε τη διάθεση του ψηφιακού µερίσµατος που προϋποθέτει την παύση 
της αναλογικής τηλεόρασης εποµένως και την αναγκαιότητα εκκίνησης της 
αδειοδότησης που ιδιωτικού παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής 

11/2/2013 Υποβολή στον ΓΓΤΤ του προτεινόµενου από την ΕΕΤΤ σχεδιασµό της διαδικασίας 
αδειοδότησης από την πολιτεία για τη χορήγηση δικαιώµατος χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής 

01-04/2013 Επιστολές της ΕΕΤΤ προς τον ΓΓΤΤ µε το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας και τα 
θέµατα που πρέπει να λυθούν πριν την προκήρυξη της δηµοπρασίας για την επίγεια 
ψηφιακή τηλεόραση 
Η ΕΕΤΤ εργάσθηκε στα τεύχη της προκήρυξης και το κείµενο για δηµόσια 
διαβούλευση βάσει υποθέσεων εργασίας 

16/4/2013 1η Εισήγηση της ΕΕΤΤ προς Υπουργείο για διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης  
 (Απόφαση ΕΕΤΤ 688/1) 

22/5/2013 Επιστολή ΓΓΤΤ προς ΕΕΤΤ µε παρατηρήσεις επί του τεύχους δηµόσιας 
διαβούλευσης 

24/5/2013 2η Εισήγηση της ΕΕΤΤ προς Υπουργείο για διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης 
28/5/2013 Έγκριση κειµένων δηµόσιας διαβούλευσης από το Υπουργείο 
28/5-19/6/2013 ∆ιενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης και γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Ε.Ε.) (Απόφαση 691/1) 
1/7/2013 Θέσεις ΕΕΤΤ επί των σχολίων της δηµόσιας διαβούλευσης 
12/8/2013 Εκχώρηση διαύλων στη δηµόσια τηλεόραση  από το Υπουργείο 
22/8/2013 ΚΥΑ χρονοδιαγράµµατος έναρξης ψηφιακών εκποµπών / παύσης αναλογικών 
22/8/2013 Επιστολή ΓΓΤΤ: «Άµεση έναρξη διαδικασίας υλο̟οίησης του διαγωνισµού για τη χορήγηση 

δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής» 
30/8/2013 ∆ιαβίβαση Απόφασης ΕΕΤΤ µε τελική εισήγηση περιορισµού προς Υπουργείο και 

προτάσεις για απαιτούµενες ρυθµίσεις και επιστολή µε νοµοθετικές προτάσεις 
(Απόφαση 700/1) 

2/9/2013 Λήξη της (τετραετούς) θητείας όλων των µελών της Ολοµέλειας ΕΕΤΤ 
18/9/2013 ∆ιαβίβαση στην ΕΕΤΤ από το Υπουργείο της εισήγησης της ειδικής οµάδας εργασίας 

για τις οικονοµικές παραµέτρους της τιµής εκκίνησης του διαγωνισµού της ΕΕΤΤ για 
τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκποµπής 

19/9/2013 Επιστολή Υπουργείου όπου γνωστοποιείται η ολοκλήρωση των προαπαιτούµενων από 
πλευράς πολιτείας για τη διενέργεια της δηµοπρασίας για την ψηφιακή τηλεόραση.  

20/9/2013 Υπουργική Απόφαση για τον περιορισµό του αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης 
23/9/2013 Επιστολή ΓΓΤΤ προς ΕΕΤΤ: «Ενηµέρωση για ολοκλήρωση ̟ροα̟αιτούµενων της 

διαγωνιστικής διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής 
ευρυεκ̟οµ̟ής» 
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27/9/2013 Τροποποίηση ΚΥΑ χρονοδιαγράµµατος έναρξης ψηφιακών εκποµπών / παύσης 
αναλογικών 

27/9/2013 – 
23/10/2013 

Βιντεοδιάσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων  µε Ε. Ε. και υποβολή σχολίων 
ερωτηµάτων, απαντήσεις προς Ε.Ε. και γνωστοποίηση στην πολιτεία, 
συνάντηση µε Ε. Ε. µετά από νέα επικοινωνία 

18/12/2013 Έναρξη θητείας των µελών της νέας Ολοµέλειας ΕΕΤΤ 
23/12/2013 Απόφαση ΕΕΤΤ και δηµοσίευση τεύχους προκήρυξης (Απόφαση 701/01) 
6/2/2014 Απόφαση ΕΕΤΤ και κατακύρωση δηµοπρασίας (Απόφαση 706/3) 
7/2/2014 Σύµβαση παραχώρησης µε ιδιωτικό πάροχο δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής 
13/2/2014 Χορήγηση δικαιώµατος χρήσης (Απόφαση 707/2) Κατακύρωση στον Υπερθεµατιστή  

20/3 
έως10/4/2014 

∆ιενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης για τον καθορισµό του ανώτατου ορίου τιµών 
(ΑΟΤ) (Απόφαση 711/14) 

30/4/2014 Τροποποίηση και κωδικοποίηση δικαιώµατος χρήσης (Απόφαση 716/2 και 716/3) 
30/4/2014 Οριστικοποίηση της ΑΟΤ (Απόφαση 716/7) 
13/10/2014 Ολοκλήρωση διαδικασίας διάθεσης ψηφιακού µερίσµατος. - Κατακύρωση στους 

υπερθεµατιστές (Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας) 
1/11/2014 ∆ιάθεση ψηφιακού µερίσµατος προς πιλοτική χρήση (βάσει του δικαιώµατος) 
1/3/2015 ∆ιάθεση ψηφιακού µερίσµατος προς εµπορική χρήση (βάσει του δικαιώµατος) 
 

Στον υπερδιετή σχεδιασµό και υλοποίηση του διαγωνισµού επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 
συµµετείχαν δύο διοικήσεις της ΕΕΤΤ, οι αρµόδιοι  Υπουργοί και οι Γενικοί Γραµµατείς 
των Υπουργείων Οικονοµικών Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και του Υπουργού στον 
οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και 
Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης καθώς και περισσότερα των 30 
στελεχών υψηλής εξειδίκευσης των αρµόδιων υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων και της 
ΕΕΤΤ. Το χρονοδιάγραµµα, όπως παρατίθεται, αποτυπώνει ανάγλυφα την ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών, την απαιτούµενη στενή συνεργασία και τις ανάγκες 
συντονισµού υπηρεσιών Υπουργείων και ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αµοιβαίων αρµοδιοτήτων 
τους. Επιπλέον στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας που ακολουθήθηκε ώστε έγκαιρα να 
λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις κάθε ενδιαφερόµενος, η ΕΕΤΤ έθεσε τις 
προτάσεις της για τον διαγωνισµό σε δηµόσια διαβούλευση,  
Από το προπαρατεθέν χρονοδιάγραµµα προκύπτει ότι η καταληκτική ηµεροµηνία της 1ης 
Νοεµβρίου 2014 για την απόδοση ψηφιακού µερίσµατος επετεύχθη, αν και οριακά. 
 
Η τήρηση της νοµιµότητας, η επιµέλεια στο σχεδιασµό και η υλοποίηση καθώς και η 
διαφύλαξη του κύρους των θεσµικών οργάνων εκατέρωθεν επέτρεψαν την µέχρι σήµερα 
πορεία του έργου. Ο διαγωνισµός έχει ολοκληρωθεί. Η τήρηση όµως των παραπάνω 
αρχών είναι η καλλίτερη εγγύηση, κατά τη γνώµη της ΕΕΤΤ, για την, επωφελεία του 
δηµοσίου συµφέροντος, υλοποίηση της υπογραφείσας σύµβασης.  
 
Επιπλέον, επισηµαίνονται τα εξής:  
  

1. Η ΕΕΤΤ γνωστοποίησε το τεύχος προκήρυξης ανάδειξης παρόχου δικτύου στις 
καθ’ ύλην αρµόδιες για τον έλεγχο της συµβατότητας της διαδικασίας µε το 
ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), 
δηλαδή τις Γενικές ∆ιευθύνσεις [DG CNECT (Γενική ∆ιεύθυνση 
Τηλεπικοινωνιών) και DG COMP (Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού)]. Η 
Επιτροπή  δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση επί της προτεινόµενης διαδικασίας ενώ, 
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µετά τη διεξοδική εξέταση του κειµένου της προκήρυξης δεν υπήρξε ουδεµία 
παρατήρηση ότι η συγκεκριµένη διαδικασία εισάγει άνισους όρους µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων.  
 
Επίσης, σε απάντηση της αρµόδιας επιτρόπου κ. Kroes εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κοινοβουλευτική ερώτηση, του ευρωβουλευτή κ. Κ. 
Χρυσόγονου µε θέµα «Ελευθερία και ̟ολυφωνία της ενηµέρωσης στην Ελλάδα», µε 
ηµεροµηνία 13 Οκτωβρίου 2014, αναφέρεται:  
 
«Στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιδιώκει να εξασφαλίσει τον σεβασµό 
στην ελευθερία και την ̟ολυφωνία των µέσων ε̟ικοινωνίας ̟ου κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 
51 ̟αράγραφος 1 του Χάρτη, αυτός εφαρµόζεται στα κράτη µέλη µόνον όταν εφαρµόζουν 
το δίκαιο της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, τα κράτη µέλη έχουν την υ̟οχρέωση να χορηγούν 
δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, µεταξύ άλλων για ραδιοτηλεο̟τικές µεταδόσεις, βάσει 
αντικειµενικών, διαφανών, αµερόλη̟των και αναλογικών κριτηρίων, µε την ε̟ιφύλαξη των 
ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών ̟ου ορίζονται εκ των ̟ροτέρων α̟ό τα κράτη µέλη ̟ρος 
ε̟ίτευξη στόχων γενικού συµφέροντος ̟ου εναρµονίζονται µε την κοινοτική νοµοθεσία. 
∆ιαφορετικές διαδικασίες µ̟ορούν, ως εκ τούτου, να ̟ληρούν τις εν λόγω α̟αιτήσεις, 
συµ̟εριλαµβανοµένων των συγκριτικών και ανταγωνιστικών διαδικασιών (δηµο̟ρασίες, 
«καλλιστεία»). Το γεγονός ότι µόνον ένας φορέας εκµετάλλευσης δικτύου συµµετείχε στη 
δηµο̟ρασία και α̟έκτησε δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της 
ΕΕ ούτε α̟οκλείει τον ανταγωνισµό µεταξύ ̟αρόχων ̟εριεχοµένου. 
 
Ε̟ι̟λέον, η Ε̟ιτρο̟ή έχει την α̟οκλειστική αρµοδιότητα για την εξέταση συγκεντρώσεων 
µεταξύ εταιρειών µέσων ε̟ικοινωνίας των ο̟οίων ο κύκλος εργασιών υ̟ερβαίνει τα όρια του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων µεταξύ ε̟ιχειρήσεων («κανονισµός συγκεντρώσεων της ΕΕ»), ενώ το 
άρθρο 21 του κανονισµού συγκεντρώσεων ε̟ιτρέ̟ει στα κράτη µέλη να ε̟ανεξετάσουν τις 
συγκεντρώσεις για την ̟ροστασία της ̟ολυφωνίας των µέσων µαζικής ε̟ικοινωνίας, 
σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία. 
 
Η Ε̟ιτρο̟ή θα συνεχίσει να ε̟αγρυ̟νεί όσον αφορά τυχόν αντίθετες ̟ρος τον ανταγωνισµό 
̟ρακτικές ή συγκεντρώσεις στον τοµέα των µέσων ε̟ικοινωνίας µε δυνητικές ε̟ι̟τώσεις 
εντός του ΕΟΧ.» 
 

2. Βάσει του Ν. 4152/2013 «Ε̟είγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013», (ΦΕΚ 107/Α΄/9-5-2013), και της υπ’ αριθµ. 
C(2013) 6765 final Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί αιτήµατος 
παρέκκλισης της Ελλάδας από το χρόνο υλοποίησης της απόδοσης του ψηφιακού 
µερίσµατος, υπήρχε υποχρέωση διάθεσης του ψηφιακού µερίσµατος (790 – 862 
ΜΗz) την 1η Νοεµβρίου 2014.  
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1. Ε̟ί του ερωτήµατος 1:  
 

Η ΕΕΤΤ µε την Απόφασή της ΑΠ 701/01/23-12-2013 προέβη στην «Έγκριση Τεύχους 
Προκήρυξης της ∆ηµο̟ρασίας για τη Χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ε̟ίγειας 
ψηφιακής Ευρυεκ̟οµ̟ής». Το όλο περιεχόµενο του Τεύχους Προκήρυξης διαµορφώθηκε 
κατόπιν επεξεργασίας των θέσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διενέργεια της δηµόσιας 
διαβούλευσης και πάντοτε δυνάµει των σχετικών µε τη διαδικασία εκδοθεισών υπουργικών 
αποφάσεων και σε απόλυτη συµφωνία µε τα όσα επιτάσσει το κοινοτικό και εσωτερικό 
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  
 
Όπως τονίσθηκε, το σχέδιο τεύχους προκήρυξης που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση 
κοινοποιήθηκε στη Γενική ∆ιεύθυνση DG CNECT (Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιών) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µετά από διεξοδική συζήτηση µε στελέχη των Γενικών 
∆ιευθύνσεων DGCNECT και DGCOMP (Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού), καθ’ ύλην 
αρµόδιων για τον έλεγχο της συµβατότητας της διαδικασίας µε το ευρωπαϊκό ρυθµιστικό 
πλαίσιο, δεν υπήρξε καµία παρατήρηση εξ αυτών ότι η διαδικασία εισάγει άνισους όρους 
και καταστρατηγεί τις βασικές αρχές του πλαισίου. Επίσης οι ανωτέρω Γενικές ∆ιευθύνσεις 
ενηµερώθηκαν για την δηµοσίευση του τελικού τεύχους προκήρυξης.  
 
Όπως ανέλυσε ενώπιον της Ολοµελείας ο Νοµικός Σύµβουλος της ΕΕΤΤ, Επίκουρος 
Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του ΕΚΠ Αθηνών, κ. Β. Κονδύλης:  

1. Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα 
της διεξαγωγής του διαγωνισµού και δεσµεύει τόσο τους διαγωνιζοµένους όσο και 
την αναθέτουσα αρχή.  

2. Οι διατάξεις της διακήρυξης περί µαταίωσης ενός διαγωνισµού πρέπει να 
ελέγχονται υπό το πρίσµα των κανόνων του δικαίου της ΕΕ και των υπέρτερης 
τυπικής ισχύος κανόνων του εθνικού δικαίου.  

3. Κατά την παγία νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, αφενός, η συµµετοχή 
ενός µόνο ενδιαφεροµένου δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου τη µαταίωση του 
διαγωνισµού, αλλά απαιτείται η σχετική απόφαση να αιτιολογείται ειδικώς, µε 
αναφορά στα στοιχεία της υποβληθείσης προσφοράς, και, αφετέρου, νόµιµο λόγο 
µαταιώσεως συνιστά, µεταξύ άλλων, η ανυπαρξία έστω και µιας παραδεκτής 
προσφοράς. Έχει δε κριθεί ότι η συµµετοχή ενός µόνο ενδιαφεροµένου δεν 
συνεπάγεται άνευ ετέρου τη µαταίωση του διαγωνισµού [βλ. λχ, ΣτΕ (ΑΣΦΑΛ) 
378/2009 και ΣτΕ ΕΑ 33/2009, 1803/2008)].  

 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι η ΕΕΤΤ προχώρησε στη συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία 
ακολουθήθηκε µε συνέπεια σε όλες τις άλλες δηµοπρασίες τις οποίες έχει διεξάγει µέχρι 
σήµερα και δεν έχει υπάρξει κανένα θέµα αµφισβήτησης αυτών. Συγκεκριµένα, κατά το 
παρελθόν υπήρξαν δηµοπρασίες µε ένα µόνο συµµετέχοντα που ολοκληρώθηκαν χωρίς 
κανένα πρόβληµα:  

1) 4/7/2002: ∆ηµοπρασία Αδειών TETRA, µοναδικός συµµετέχων ο ΟΤΕ στον 
οποίο χορηγήθηκε µία άδεια. 

2) 31/7/2002: ∆ηµοπρασία Φάσµατος, EGSM µοναδικός συµµετέχων COSMOTE 
στην οποία χορηγήθηκε το φάσµα. 
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3) 17/3/2014: ∆ηµοπρασία Φάσµατος στην ζώνη των 3,5 GHz, µοναδικός 
συµµετέχων ΟΤΕ στον οποίο χορηγήθηκε φάσµα. 

 
 

2. Ε̟ί του ερωτήµατος 2:  
 

Καταρχάς, σύµφωνα µε το άρθρο 80, παρ. 1, εδαφ. στ) του ν. 4070/2012 µε το οποίο 
αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.3592/2007, η οποία έχει ως 
εξής:  

 
«1. Η ̟αροχή τηλεο̟τικών και ραδιοφωνικών υ̟ηρεσιών µέσω ε̟ίγειας ψηφιακής τεχνολογίας 
µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων ̟ου έχουν χορηγηθεί για την εκ̟οµ̟ή τηλεο̟τικού ψηφιακού 
σήµατος, α̟οτελεί ̟αροχή υ̟ηρεσιών ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών σύµφωνα µε την οικεία 
νοµοθεσία και ̟ροϋ̟οθέτει τον ̟άροχο δικτύου ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών και τον ̟άροχο 
̟εριεχοµένου. Ο ̟άροχος δικτύου και ο ̟άροχος ̟εριεχοµένου α̟αιτείται να είναι διαφορετικά 
νοµικά ̟ρόσω̟α µε την ε̟ιφύλαξη του καθεστώτος ̟ου διέ̟ει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» 
 

Κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ δεν νοµιµοποιείτο να αποκλείσει τον συγκεκριµένο 
Υποψήφιο/∆ιαγωνιζόµενο διότι όντως ο πάροχος δικτύου αποτελεί διαφορετικό νοµικό 
πρόσωπο από τους παρόχους περιεχοµένου.  
 
Περαιτέρω, δεν συνέτρεχαν ούτε λόγοι εθνικής ασφάλειας ούτε δηµοσίου συµφέροντος η 
επίκληση των οποίων θα δικαιολογούσε τον αποκλεισµό του µόνου διαγωνιζοµένου από τη 
διαγωνιστική διαδικασία. Αντιθέτως, όπως αναλυτικά αναφέρεται υπό το ερώτηµα 3, 
υπήρξαν σηµαντικά οφέλη για το ∆ηµόσιο. 
 
 

3. Ε̟ί του ερωτήµατος 3:  
 
Πέραν των όσων αναφέραµε στο ερώτηµα 1, επικουρικώς φέρονται υπόψη σας και τα εξής:  
 
Καταρχάς, στην Απόφαση της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών του 2012 
[RESOLUTION 232 «Use of the frequency band 694-790 MHz by the mobile, except 
aeronautical mobile, service in Region 1 and related studies»] όπως και στο Άρθρο 
12,παράγραφος 6, της Συµφωνίας της GE06 που υπέγραψε η Χώρα, ορίστηκε ότι οι 
Αναλογικές Εκποµπές στην Περιοχή 1, που αφορά και την Ελλάδα, θα λήξουν στις  15-6-
2015. 
 
Στη συνέχεια, από την εν συνδυασµώ εφαρµογή των διατάξεων:  
 

- της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 267/2010/ΕΕ της 6ης Μαΐου 
2010, όπου ορίζεται ως ηµεροµηνία διάθεσης του ψηφιακού µερίσµατος προς 
χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών η 31-12-2012,  

- της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθ. 
243/2012/ΕΕ της 14ης Μαρτίου 2012,  
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- του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
µεταξύ του Ευρω̟αϊκού Ταµείου Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τρά̟εζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνηµονίου 
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και της 
Τρά̟εζας της Ελλάδος και άλλες ε̟είγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους 
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ 28/Α΄) και, ιδίως, την παράγραφο 4.2 
του παραρτήµατος V_2_ΕΛΛ αυτού,  

- την υπ’ αριθµ. C(2013) 6765 final Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 
αιτήµατος παρέκκλισης της Ελλάδας από το χρόνο υλοποίησης της απόδοσης του 
ψηφιακού µερίσµατος,  

 
προκύπτει, µε σαφήνεια, η υποχρέωση για την Ελλάδα διάθεσης προς χρήση του 
ψηφιακού µερίσµατος από 1-11-2014. 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 20490/525/2012 Κ.Υ.Α. «Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών 
Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)», (ΦΕΚ 1444/Β), ως ισχύει, ως ψηφιακό µέρισµα καθορίστηκε η 
ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz (δίαυλοι 61-69), η οποία διατίθεται για χρήση από 
συστήµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χρήση η οποία κατά τις διατάξεις της ανωτέρω 
Κ.Υ.Α. άρχεται µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής παύσης των συστηµάτων 
ευρυεκποµπής ήτοι την πλήρη µετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκποµπή. 
 
Για την ελευθέρωση του µέρους των ραδιοσυχνοτήτων που αποτελούν το ψηφιακό 
µέρισµα και χρησιµοποιούντο ως τότε από τις Ένοπλες ∆υνάµεις (δίαυλοι 66-69), 
προβλέφθηκε στον ΕΚΚΖΣ η µετατόπιση λειτουργίας των δικτύων και συστηµάτων των 
Ενόπλων ∆υνάµεων στη ζώνη συχνοτήτων 758-790 (δίαυλοι 57-60), η οποία έπρεπε να 
ολοκληρωθεί µετά την οριστική παύση των αναλογικών εκποµπών και πριν από την έναρξη 
χρήσης του ψηφιακού µερίσµατος από Κινητές Επικοινωνίες η οποία µε την ΚΥΑ 
27294/796/Φ150/5-6-2013 είχε οριστεί για την 1η Νοεµβρίου 2014.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο, αφενός είχε 
καθοριστεί υποχρεωτική ηµεροµηνία παύσης των αναλογικών εκποµπών, αφετέρου για την 
επίγεια ψηφιακή µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος προαπαιτείτο η ύπαρξη νόµιµα 
αδειοδοτηµένου παρόχου δικτύου, καταδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη για την διεξαγωγή 
του διαγωνισµού. Επίσης η µη επιβολή της υποχρέωσης στον πάροχο δικτύου εθνικής 
κάλυψης να αναλάβει το περιφερειακό δίκτυο σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από άλλο υποψήφιο, θα σήµαινε την υποχρεωτική διακοπή των εκποµπών όλων των 
τοπικών προγραµµάτων, γεγονός που θα έπληττε το δικαίωµα των πολιτών στην πρόσβαση 
στην ενηµέρωση και στην ψυχαγωγία καθώς και τον πλουραλισµό των προγραµµάτων.  
 
Επιπλέον σε καµία χρονική περίοδο του σχεδιασµού και της υλοποίησης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας δεν υπήρξαν δεδοµένα που να συνηγορούν ότι η καθυστέρηση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας θα είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση και δεύτερου 
υποψηφίου στον διαγωνισµό, ενώ αντίθετα η επικείµενη λήξη των προθεσµιών που έθεταν 
οι διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Χώρας – οι οποίες επί της ουσίας πίεζαν το 
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χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου-  δυσχέραιναν τις πιθανότητες εµφάνισης έστω και 
ενός υποψηφίου, στη περίπτωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισµού 
δηµιούργησε τα κάτωθι οφέλη προς το ∆ηµόσιο: 
 

1. Χορήγηση µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας (δηµοπρασία) των δικαιωµάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της ζώνης 790-862 MHz στους παρόχους δηµόσιων 
δικτύων κινητών επικοινωνιών κατά τη διαδικασία που έγινε στις 13 Οκτωβρίου 
2014 και η οποία απέφερε στον κρατικό προϋπολογισµό ποσό ύψους 309.114.000 
ευρώ. 

2. ∆ιασφάλιση της λειτουργίας του ιδιωτικού δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 
σε επαρκή χρόνο πριν την οριστική παύση των αναλογικών εκποµπών που 
σύµφωνα µε την ITU είχε οριστεί για τις 15-6-2015, ηµεροµηνία κατά την οποία 
αν δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε ιδιωτικό 
δίκτυο επίγειας τηλεόρασης στην Ελλάδα. 

3. ∆ιασφάλιση της λειτουργίας ιδιωτικού περιφερειακού δικτύου επίγειας ψηφιακής 
τηλεόρασης παρόλο που δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 

4. ∆ιασφάλιση της εκποµπής των ιδιωτικών περιφερειακών καναλιών αφενός και του 
πλουραλισµού στην µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων και προϊόντων τέχνης 
και λόγου, στόχοι που αναφέρει και το άρθρο 15, παρ. 2, του Συντάγµατος, και 
τέλος, 

5. Αποφυγή της ενεργοποίησης διαδικασίας παραβάσεων του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψιν ότι στη διάταξη της παραγράφου 7.1.1 ορίζεται ότι η 
διαδικασία δύναται να συνεχιστεί και µε ένα µόνο συµµετέχοντα, προκύπτει ότι η υποβολή 
µίας µόνο υποψηφιότητας δεν συνιστά λόγο αναστολής, µαταίωσης και επανεκκίνησης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
 
 

4. Ε̟ί του ερωτήµατος 4:  
 
Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην απάντηση του ερωτήµατος 2, στην υπό εξέταση 
περίπτωση, δεν τίθεται θέµα ασυµβίβαστου, διότι η ΕΕΤΤ σε συνέχεια ενδελεχούς 
ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής του διαγωνιζοµένου, τις οποίες έκρινε ότι 
πληρούνται, εξέδωσε την Απόφαση προεπιλογής ΑΠ 706/3/6-2-2014 και προέβη στην 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον εν λόγω διαγωνιζόµενο.  
 
Άλλωστε, η µόνη συµµετέχουσα υποψήφια εταιρία «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
Α.Ε.» είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ µε Αρ. Μητρώου 09-
179 από το έτος 2009. 
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5. Ε̟ί του ερωτήµατος 5:  

 
Από την εν συνδυασµώ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4070/2012 και δη των διατάξεων 
του εδαφίου κγ΄,  του άρθρου 12 , των παραγράφων 2 και 16 του άρθρου 21, της 
παραγράφου 3, του άρθρου 23, και του εδαφίου στ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 80 
αυτού, προκύπτει ότι η ΕΕΤΤ καθίσταται αρµόδια για τη χορήγηση των δικαιωµάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής.  
 
Πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η ΕΕΤΤ επισηµαίνει ότι διέθετε συνταγµατικά 
επιτρεπτώς νοµοθετικό έρεισµα –το άρθρο 23, παρ. 3 του Ν.4070/2012- τόσο να προβεί 
στην έκδοση του Τεύχους Προκήρυξης του διαγωνισµού όσο και να επανέλθει και να 
τροποποιήσει κάποιους όρους της υπογραφείσας συµβάσεως παραχώρησης στον 
Ανάδοχο, εφόσον επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και η τήρηση των θεµελιωδών 
αρχών της συνέχειας και της προσαρµογής της δηµόσιας υπηρεσίας, όπως αυτή που 
παραχωρήθηκε στον Ανάδοχο, επέτασσαν κάτι τέτοιο.  
 
Επίσης, στο άρθρο 9 του παραρτήµατος Ε της προκήρυξης αναφέρεται ότι: 
 

«Με βάση το τεχνοοικονοµικό µοντέλο του Παραρτήµατος Ε4, τα ΑΟΤ θα 
οριστικο̟οιηθούν µετά την διαγωνιστική διαδικασία λαµβάνοντας υ̟όψη το τίµηµα ̟ου θα 
καταβληθεί για την χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τα στοιχεία 
κόστους ̟ου έχουν υ̟οβάλλει οι Συµµετέχοντες στο ̟λαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
σε συνδυασµό µε αντίστοιχες εκτιµήσεις κόστους ενός α̟οδοτικού ̟αρόχου, τον αριθµό των 
̟ρογραµµάτων καθώς και τον αιτούµενο µέσο ρυθµό µετάδοσης ανά ̟ρόγραµµα. Το τελικό 
µοντέλο µε βάση το ο̟οίο ̟ροκύ̟τουν τα ΑΟΤ θα κοινο̟οιηθεί στους Υ̟ερθεµατιστές.»  

 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και µε έρεισµα τις διατάξεις του ν.4070/2012 που 
προαναφέρθηκαν, εκδόθηκαν οι ακόλουθες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ: 
 

1. Η ΑΠ 701/01/23-12-2013, «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης της ∆ηµο̟ρασίας για τη 
Χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Ε̟ίγειας ψηφιακής Ευρυεκ̟οµ̟ής» 

2. η ΑΠ 706/04/06-02-2014, µε την οποία η εταιρεία µε την επωνυµία «DIGEA – 
Ψηφιακός ̟άροχος» ανακηρύχθηκε υπερθεµατιστής για το ένα (1) δικαίωµα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και της επιβλήθηκε η ανάληψη των δεκατρίων 
(13) δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης,  

3. η ΑΠ 707/2/13-2-14, µε την οποία χορηγήθηκε στην ως άνω το αποκλειστικό 
δικαίωµα χρήσης διαύλων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής,  

4. η ΑΠ 716/2/30-4-2014, µε την οποία τροποποιήθηκε το Παράρτηµα της από 7-
2-2014 υπογραφείσας,  µεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρίας «DIGEA – Ψηφιακός 
̟άροχος», σύµβασης παραχώρησης,  

5. η ΑΠ 716/3/30-4-2014, µε την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η 
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 707/2/13-02-2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία µε την 
Ε̟ωνυµία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ» και το 
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διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”, ∆ικαιωµάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και 
Εκµετάλλευση ∆ικτύου ε̟ίγειας ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής, και την ̟αροχή διαθέσιµων στο 
κοινό Υ̟ηρεσιών Ηλεκτρονικών Ε̟ικοινωνιών»,  

6. η ΑΠ 716/7/30-4-2014, µε την οποία οριστικοποιήθηκε το τεχνικοοικονοµικό 
µοντέλο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των Ανώτατων Ορίων Τιµών 
(ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία «DIGEA – Ψηφιακός ̟άροχος A.E.» για την 
υπηρεσία µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου εθνικής και περιφερειακής 
εµβέλειας.  

 
 

6. Ε̟ί του ερωτήµατος 6:  
 

Αναφορικά µε το νόµιµο έρεισµα βάσει του οποίου εκδόθηκαν οι Αποφάσεις που 
αναφέρονται στην απάντηση του ερωτήµατος 5, πέραν των όσων αναφέρονται στην 
απάντηση του ερωτήµατος αυτού (5) και αφορούν την εξουσιοδοτική βάση για την έκδοση 
των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ, στην συνέχεια αναπτύσσονται περαιτέρω οι νοµικοί αλλά και 
οι πραγµατικοί λόγοι που οδήγησαν στη λήψη των εν λόγω Πράξεων. 
 
Προς εφαρµογή του άρθρου 9 του παραρτήµατος Ε της προκήρυξης για την 
οριστικοποίηση των ΑΟΤ, η ΕΕΤΤ διενήργησε σχετική δηµόσια διαβούλευση στην οποία 
ανέφερε τους αντικειµενικούς λόγους βάσει των οποίων πρότεινε την τροποποίηση της 
συνάρτησης καθορισµού της ΑΟΤ ανά περιφερειακή ζώνη. Ειδικότερα, στην ενότητα 1.2. 
µε τίτλο «Ανάγκη τρο̟ο̟οίησης συνάρτησης» του κειµένου διαβούλευσης αναφέρεται: 

 
«Η συγκεκριµένη συνάρτηση είχε ανα̟τυχθεί α̟ό την ΕΕΤΤ, µε την ̟ροο̟τική ότι α̟ό τη 
διαδικασία χορήγησης των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής 
ευρυεκ̟οµ̟ής ̟εριφερειακής κάλυψης θα ̟ροκύψουν ̟ερισσότεροι του ενός ̟άροχοι 
̟εριφερειακού δικτύου. ∆εδοµένου ότι το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 
Περιφερειακής Κάλυψης χορηγήθηκαν σε ένα µόνο ̟άροχo και συνε̟ώς όλη η ελληνική 
ε̟ικράτεια αντιµετω̟ίζεται ως µία ̟εριφερειακή ζώνη, η ΕΕΤΤ κρίνει ότι η ανωτέρω 
συνάρτηση χρήζει βελτίωσης, ̟ροκειµένου να διορθωθούν στρεβλώσεις ̟ου εµφανίζονται λόγω 
του ότι όλη η ε̟ικράτεια αντιµετω̟ίζεται ως µία ̟εριφερειακή ζώνη. Ειδικότερα η χρήση της 
ανωτέρω συνάρτησης έχει ως α̟οτέλεσµα:  
 

α) µεγάλες α̟οκλίσεις στις τιµές ανά Mbps µεταξύ διαφορετικών ̟εριφερειακών ζωνών και  
 
β) µεγάλες α̟οκλίσεις α̟ό τις τιµές ανά Mbps ̟ου θα ̟ροέκυ̟ταν για κάθε Περιφερειακή 
Ζώνη  

 
εάν είχε χορηγηθεί ένα δικαίωµα χρήσης συχνοτήτων για κάθε µία α̟ό τις 13 Περιφερειακές 
Ζώνες (ήτοι εάν είχαν ̟ροκύψει α̟ό τη διαδικασία δηµο̟ρασίας 13 ̟άροχοι δικτύου ε̟ίγειας 
ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής ̟εριφερειακής κάλυψης).» 
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Στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση δεν διατύπωσαν κανένα σχόλιο οι ιδιωτικοί 
περιφερειακοί σταθµοί και γενικότερα δεν εκφράστηκε καµία αντίθετη άποψη σχετικά µε 
την πρόταση της ΕΕΤΤ. 
 
Μετά την διεξαγωγή της σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης, µε τις ΑΠ 716/2/30-4-2014 
και ΑΠ 716/3/30-4-2014 Αποφάσεις της, η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε την αρχή της 
προσαρµογής, προκειµένου να διασφαλίσει ότι:  
 

(α) Οι τιµές που θα προκύψουν ανά Mbps για κάθε περιφερειακή ζώνη δεν θα 
εµφανίζουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ τους, εξέλιξη η οποία εάν συνέβαινε θα 
αντέβαινε και στην αρχή της ισότητας, υπό την ειδικότερη έκφανση της ίσης 
µεταχείρισης ουσιωδώς οµοίων καταστάσεων, και αντιστρόφως, της άνισης 
µεταχείρισης ουσιωδώς ανοµοίων καταστάσεων,  
(β) υπάρχει αναλογική - µε βάση τον πληθυσµό κάλυψης - συµµετοχή όλων των 
παρόχων περιεχοµένου στο συνολικό ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας 
του Περιφερειακού ∆ικτύου που καλύπτει όλη την εθνική επικράτεια και  
(γ) οι τιµές που θα προκύψουν θα είναι εύλογες, 

 
έκρινε ότι για την οριστικοποίηση των ΑΟΤ έπρεπε να τροποποιήσει τη συνάρτηση 
καθορισµού της ΑΟΤ ανά περιφερειακή ζώνη ως προς τον τρόπο που θα ληφθεί υπόψη ο 
πληθυσµός κάθε περιφερειακής ζώνης. Η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρέασε σε τίποτε 
τον τρόπο και την µεθοδολογία υπολογισµού του συνολικού ετήσιου κόστους ανάπτυξης 
και λειτουργίας τόσο του εθνικού όσο και του περιφερειακού δικτύου. 
 
Από την τροποποίηση αυτή προκύπτει ότι επετεύχθη µείωση του εύρους εντός του οποίου 
κυµαίνεται το ετήσιο κόστος µεταξύ των περιφερειακών ζωνών ανά πρόγραµµα από 
143.880 € σε 88.759 € δηλαδή µείωση κατά 38,3% και η µέγιστη απόκλιση από τη µέση 
τιµή µειώθηκε κατά 39,2%. 
 
Σηµειώνεται και πάλι ότι, η οριστικοποίηση του τεχνοοικονοµικού µοντέλου, έτυχε 
δηµόσιας διαβούλευσης, στην οποία δεν παρουσιάσθηκε κανένα σχόλιο και καµία 
αντίρρηση.  
 
 

7. Ε̟ί του ερωτήµατος 7:  
 

Αναφορικά µε τους χρόνους υλοποίησης του χρονοδιαγράµµατος της ανατεθείσας 
υπηρεσίας, επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης του δικτύου αποτελεί 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, το οποίο µε σχετικές 
Αποφάσεις καθόρισε τόσο το χρονοδιάγραµµα σταδιακής παύσης των αναλογικών 
εκποµπών, όσο και την οριστική ηµεροµηνία παύσης των αναλογικών εκποµπών. Άλλωστε, 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παραρτήµατος Ε του τεύχους προκήρυξης, ορίζεται 
ρητά ότι ο κάτοχος των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αναπτύσσει και θέτει σε 
λειτουργία το επίγειο δίκτυο ψηφιακής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
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σταδιακής παύσης αναλογικών εκποµπών όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 41167/1375, η οποία 
έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 46157/1815/16-9-2013 και όπως εκάστοτε ισχύει.  
 
Η συνολική διάρκεια του εν λόγω χρονοδιαγράµµατος καθορίζεται από δύο ηµεροµηνίες: 
α) Την ηµεροµηνία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και  
β) Την ηµεροµηνία διάθεσης προς χρήση του ψηφιακού µερίσµατος, η οποία όπως έχει 
αναφερθεί και στην ερώτηση 3, ορίσθηκε για την 1η Νοεµβρίου 2014.  
 
Στη σχετική δηµόσια διαβούλευση που διενέργησε η ΕΕΤΤ  έξι (6) µήνες πριν την έναρξη 
της διαδικασίας, κατά την οποία πρότεινε ως χρόνο ανάπτυξης δικτύου τους 12 µήνες, 
µόνο από δύο συµµετέχοντες (έναν ιδιώτη και έναν περιφερειακό πάροχο δικτύου) εκ των 
26, διατυπώθηκε χωρίς τεκµηρίωση η άποψη ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί το 
χρονοδιάγραµµα, κανείς όµως δεν εξέφρασε την άποψη ότι το προτεινόµενο 
χρονοδιάγραµµα αποτελεί λόγο µη συµµετοχής του στο διαγωνισµό ή ότι εισάγει 
διακρίσεις και ανισότητες σε βαθµό αποτρεπτικό για την λήψη άδειας εθνικού ή 
περιφερειακού επιπέδου. 
 
Η Υπουργική Απόφαση µε την οποία περιορίστηκε ο αριθµός των δικαιωµάτων χρήσης 
συχνοτήτων και καθορίστηκε το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκδόθηκε στις 
12/9/2013 και δηµοσιεύθηκε στις 20/9/2013, χρόνο κατά τον οποίο είχε λήξει η θητεία 
όλων των µελών της Ολοµέλειας της ΕΕΤΤ και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η έγκριση του 
τεύχους προκήρυξης της διαδικασίας. 
 
Η νέα Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ ορίστηκε στις 18/12/2013, ενώ το τεύχος προκήρυξης 
εγκρίθηκε στις 23/12/2013 και δηµοσιεύθηκε στις 27/12/2013. Ο χρόνος που δόθηκε 
στους συµµετέχοντες για την προετοιµασία του φακέλου συµµετοχής ήταν µέχρι τις 
30/1/2014 (35 ηµερολογιακές ηµέρες). Επισηµαίνεται ότι από το έτος 2000, που της 
ανατέθηκε η σχετική αρµοδιότητα, η πάγια τακτική της ΕΕΤΤ είναι να δίνει προθεσµία 
30 ηµερολογιακών ηµερών για την προετοιµασία αιτήσεων συµµετοχής σε δηµοπρασίες 
φάσµατος. 
 
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 13/2/2014 µε την χορήγηση του δικαιώµατος. 
 
Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η ΕΕΤΤ, προκειµένου να εξασφαλίσει εύλογους χρόνους 
προετοιµασίας των υποψήφιων συµµετεχόντων στην διαδικασία ίδιους µε αυτούς που δίνει 
σε κάθε ανάλογη διαδικασία και ταυτόχρονα να µην περιορίσει το χρόνο ανάπτυξης του 
δικτύου, ο οποίος περιορίζονταν από την ηµεροµηνία διάθεσης του ψηφιακού µερίσµατος 
(1/11/2014), συµπίεσε στο µέγιστο δυνατό βαθµό τους χρόνους των δικών της ενεργειών. 
 
 

8. Ε̟ί του ερωτήµατος 8:  
 

Όπως προαναφέρθηκε, την εν συνδυασµώ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 8, 
του άρθρου 14, του ν.3592/2007, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 37, του 
ν.4053/2012 καθώς και του άρθρου 8, παράγραφος 3, του ν. 4038/2012, προκύπτει ότι το 
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χρονοδιάγραµµα έναρξης ψηφιακών εκποµπών και ταυτόχρονης παύσης αναλογικών 
εκποµπών, καθορίζεται µε Κοινή Απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων και τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι 
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης κι Επικοινωνίας – Γενικής 
Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης. 
 
Την 22/8/2013 εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. οικ.41167/1375/Φ111Α «Καθορισµός ηµεροµηνιών 
διακο̟ής εκ̟οµ̟ών τηλεο̟τικού ̟ρογράµµατος µε αναλογική τεχνολογία» (ΦΕΚ 2064/Β/23-8-
2013), η οποία διαδοχικά τροποποιήθηκε µε ΚΥΑ των ίδιων Υπουργών. 
 
 

9. Ε̟ί του ερωτήµατος 9:  
 
Σύµφωνα µε το στοιχείο (ιζ) της παραγράφου 2 του ν.4070/2012 αρµόδια αρχή για τον 
καθορισµό του Χάρτη Συχνοτήτων για την λειτουργία της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 
είναι το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. Συνεπώς η ΕΕΤΤ εκ του νόµου 
είχε υποχρέωση να τηρήσει ακριβώς την προπαρατεθείσα ΚΥΑ αριθ. 42800/5-10-2012 
«Χάρτης συχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής τηλεο̟τικού σήµατος». 
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, του άρθρου 6, του παραρτήµατος Ε, του 
Τεύχους Προκήρυξης, επιβάλλεται υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκποµπής σε όλα τα κέντρα εκποµπής που ορίζει η ανωτέρω ΚΥΑ, µε παράλληλη 
υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 95% του πληθυσµού της χώρας, χωρίς να υπάρχει 
κανένας όρος στο διαγωνισµό για κάλυψη του 98%. Επισηµαίνεται ότι από το δίκτυο των 
Κέντρων Εκποµπής που περιλαµβάνει η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται ποσοστό 
πληθυσµιακής κάλυψης 96,2%.  
 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η πληθυσµιακή κάλυψη τουλάχιστον 95% είναι από τις 
µεγαλύτερες στην Ευρώπη για ιδιωτικά επίγεια δίκτυα ψηφιακής ευρυεκποµπής. Επίσης σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ, η κάλυψη προβλέπεται  πληθυσµιακή και όχι γεωγραφική. 
 
 
 

10. Ε̟ί του ερωτήµατος 10:  
 

Η δηµοπρασία έγινε βάσει της προπαρατεθείσας ΚΥΑ αριθ. 42800/5-10-2012 «Χάρτης 
συχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής τηλεο̟τικού σήµατος». 
 
Επίσης, τα λοιπά θέµατα που αφορούν τη µελέτη στην οποία στηρίχθηκε ο χάρτης 
συχνοτήτων και κάθε σχετικό θέµα, ρυθµίστηκαν µε αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά νόµο αρµόδιο προς τούτο. 
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11. Ε̟ί του ερωτήµατος 11:  
 

Η ρύθµιση του ζητήµατος της εξασφάλισης πιστώσεων υπέρ των ΟΤΑ δεν άπτεται των 
αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ αλλά εµπίπτει αποκλειστικώς στο πεδίο άσκησης των 
αρµοδιοτήτων της Κυβερνήσεως η οποία δια των συναρµόδιων Υπουργείων προβαίνει 
στην σχετική αξιολόγηση και λήψη των απαιτούµενων µέτρων.  
 
Σε κάθε περίπτωση, και όσον αφορά το ζήτηµα της εγκατάστασης αναµεταδοτών, η 
ΕΕΤΤ λαµβάνοντας υπόψη:  

1. Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατ’ εφαρµογή αυτού σχετικώς 
εκδοθείσες Αποφάσεις χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκποµπής στον πάροχο δικτύου,  

2. την οριστική παύση κάθε εκποµπής αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος µε την 
ολοκλήρωση της µετάβασης στη ψηφιακή εκποµπή, 

3. την πρόβλεψη επέκτασης της πληθυσµιακής κάλυψης του δικτύου ψηφιακής 
τηλεόρασης,  

4. τις αρµοδιότητες που της δίδει η κείµενη νοµοθεσία όσον αφορά την εποπτεία και τον 
έλεγχο του φάσµατος, για την τήρηση της νοµιµότητας, την παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο σύνολο της Επικράτειας και την αποφυγή 
επιζήµιων παρεµβολών ανάµεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες (πχ. δίκτυο κρατικής 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, ραδιόφωνο, κινητή κλπ),  

5. την ήδη υφιστάµενη ανάπτυξη τοπικών αναµεταδοτών τηλεόρασης αναλογικής και 
ψηφιακής τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο από τοπικούς παράγοντες, χωρίς την 
απαιτουµένη νοµιµότητα και τεχνική αρτιότητα και χωρίς καµία µέριµνα από την 
Πολιτεία για την αδειοδότησή τους, 

απευθύνθηκε εγγράφως στον Ανάδοχο και πάροχο δικτύου µε κοινοποίηση στα καθ’ ύλην 
αρµόδια Υπουργεία (Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Γενική Γραµµατεία 
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, Υπουργείο Εσωτερικών), αιτούµενη τη διενέργεια από τον 
εν λόγω πάροχο όλων των προαπαιτούµενων στο πλαίσιο εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία τοπικών αναµεταδοτών, καθώς και την παροχή εξ αυτού διευκρινίσεων επί των 
όρων και της διαδικασίας εγκατάστασής τους. 
 
Επιπλέον, µε επιστολή της προς τα ανωτέρω Υπουργεία, η ΕΕΤΤ έθεσε σε γνώση τους το 
υπό εξέταση ζήτηµα, µε σκοπό τη διερεύνηση εξ αυτών της δυνατότητας νοµοθετικής 
ρύθµισης που θα επιτρέπει σε ΟΤΑ την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τοπικών 
αναµεταδοτών. Σε συνέχεια της επιστολής αυτής, το Υπουργείο Μεταφορών Υποδοµών 
και ∆ικτύων υπέβαλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο προτάσεως για τη σχετική 
νοµοθετική ρύθµιση. 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

12. Ε̟ί του ερωτήµατος 12:  
 
Με την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης ο ανάδοχος ανέλαβε: 

 
α. Να υλοποιήσει το δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής σύµφωνα µε τους όρους 

και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή και στο αντίστοιχο δικαίωµα χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε στην 
προαναφερθείσα ΚΥΑ «Καθορισµός ηµεροµηνιών διακο̟ής εκ̟οµ̟ών τηλεο̟τικού 
̟ρογράµµατος µε αναλογική τεχνολογία» όπως αναφέρεται υπό το ερώτηµα 8, και  

β. να καταβάλει το εκπλειστηρίασµα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που περιέχεται 
στο Τεύχος Προκήρυξης της δηµοπρασίας. 

 
Ο ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος των δικαιωµάτων µέχρι 
την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου, υποχρεούται να υποβάλλει εκθέσεις για την ανάπτυξη 
του δικτύου προς την ΕΕΤΤ, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας 10 εργάσιµων 
ηµερών από την παρέλευση της ηµεροµηνίας παύσης αναλογικών εκποµπών. 
 
Οι εκθέσεις υλοποίησης του αναδόχου αναφέρουν:  

• Τους εγκατεστηµένους σταθµούς, και τους σταθµούς συµπληρωµατικής κάλυψης 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών,  

• τους χάρτες πραγµατικής ραδιοκάλυψης του δικτύου σε ηλεκτρονική µορφή ανά 
περιοχή απονοµής και συνολικά για το δίκτυο,  

• αναφορά των πόλεων, χωριών και οικισµών µε πληθυσµό άνω των 500 κατοίκων 
που βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή, 

• το µέσο όρο ροής δεδοµένων ανά είδος περιεχοµένου/υπηρεσίας (βίντεο και ήχος, 
δεδοµένα, υπηρεσίες διαδικτύου, πρόσθετες υπηρεσίες) ανά µήνα. 

 
Η σταδιακή έναρξη λειτουργίας σε 156 από τα 157 κέντρα εκποµπής µε παράλληλη παύση 
κάθε άλλης εκποµπής, ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2015, µε απόκλιση 39 
ηµερών για το 6ο περιοχικοό «switch off» και 54 ηµερών για το µεµονωµένο κέντρο 
εκποµπής στη Σύµη από την προκαθορισµένη ηµεροµηνία (29 ∆εκεµβρίου 2014) και 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Ηµεροµηνίες 
̟αύσης 

αναλογικών  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ 

(ALLOTMENTS) 
Υλο̟οίηση 

Α.Π. ΕΕΤΤ 
Υ̟οβληθείσας 

αναφοράς 
Σηµειώσεις 

27/6/2014 

18-PATRA 

27/6/2014 28203/11-7-14   

19-KORINTHOS 

22-PYRGOS 

23-TRIPOLI 

24-NAFPLIO 

25-KALAMATA 

26-SPARTI 

1/8/2014 20-ATTIKI- SFN1 1/8/2014 32139/12-8-14   
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21-ATHINA-SFN2 

5/9/2014 

1-EVROS 

5/9/2014 36420/19-9-14   

2-PLAKA 

3-THASSOS 

4-PAGGAIO 

33-LESVOS 

21/11/2014 

6-XALKIDIKI 

21/11/2014 48197/9-12-14   

5-THESSALONIKI 

12-LARISSA 

14-VOLOS 

15-LAMIA 

16-KARPENISI 

19/12/2014 

7-FLORINA 
19/12/2014 ως 

8/1/2015 
Τµηµατική 

ενεργοποίηση και 
4 κέντρων 

εκποµπής στις 
15/1/2015 

662/8-1-15 και 
4114/30-1-15 

Επιστολή  
ΑΠ 50565/24-12-14 για 
παροχή εξηγήσεων επί των 
καθυστερήσεων 
 
Κλήση σε Ακρόαση 

8-METAKSAS 

9-IOANNINA 

10-THESPROTIA 

11-KERKYRA 

13-AKARNANIKA 

17-AINOS 

29/12/2014 

27-WEST CRETE 

6/2/2015 
 

(Ενεργοποίηση 
Βίγλας Σύµης 

στις 21/2/2015) 

10410/23-3-15 
(Στις 20-2-15 
ηλεκτρονική 

υποβολή) 

Το κέντρο εκποµπής 
Αρτέµονας Σίφνου δεν έχει 
ενεργοποιηθεί λόγω 
αντίδρασης της δηµοτικής 
αρχής 
 
Κλήση σε Ακρόαση 

28-CENTRAL CRETE 

29-EAST CRETE 
31-KYKLADES 
 (SFN 1+2) 

30-DODEKANISA 

32-SAMOS 

34-KASTELLORIZO 

 
Από την έναρξη της ανάπτυξης από τον Ανάδοχο του δικτύου επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκποµπής, η ΕΕΤΤ άρχισε τις καταγραφές για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του 
δικτύου σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του. Τα συνεργεία της ΕΕΤΤ κινήθηκαν σε 
οικισµούς µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 250 κατοίκους ή και ακόµα µικρότερους (κυρίως 
στα νησιά) παραγµατποιόντας πάνω από 7000 µετρήσεις, προκειµένου να ελεγχθεί όσο το 
δυνατό µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού, στα χρονικά όρια της καταγραφής. Ως σηµεία 
καταγραφής επιλέγονται θέσεις εντός ή στα όρια οικισµών.  
 
Με την επιφύλαξη των όσων αφορούν τη θέση και τον τρόπο µέτρησης, οι καταγραφές της 
ΕΕΤΤ επιβεβαιώνουν (µε µικρή αµφίπλευρη απόκλιση) τη δυνατότητα λήψης και 
αποδιαµόρφωσης σήµατος ψηφιακής τηλεόρασης στο επίπεδο του εδάφους µε φορητό 
εξοπλισµό, στις περιοχές που προβλέπεται σύµφωνα µε το χάρτη συχνοτήτων, αλλά και σε 
περιοχές που δεν προβλεπόταν κάλυψη. Η ΕΕΤΤ συνεχίζει ως σήµερα τις ως άνω 
καταγραφές σε ολόκληρη την Επικράτεια ενώ πραγµατοποιεί και επιµέρους µετρήσεις στις 
περιπτώσεις για τις οποίες δέχεται καταγγελίες από πολίτες – φορείς. 
 



18 
 

Σε ότι αφορά το προς καταβολή εκπλειστηρίασµα, ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση να 
καταβάλει ως πρώτη δόση το 30% του συνόλου, ήτοι το ποσόν των 5.500.800,00 € έως 
την 7/5/2014. Η οφειλή αυτή εξοφλήθηκε σταδιακά στις 30/5/2014, 27/6/2014 και 
28/6/2015 προσαυξηµένη µε τους αντίστοιχους τόκους υπερηµερίας των 47.383,96 €. 
 
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι η υλοποίηση της ανάπτυξης του δικτύου παρεκκλίνει 
από τα προβλεπόµενα στο δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τις σχετικώς 
εκδοθείσες κανονιστικές αποφάσεις, η ΕΕΤΤ αρχίζει την προβλεπόµενη από το άρθρο 77 
του ν. 4070/2012 διοικητική διαδικασία ελέγχου  κατά του αναδόχου.  
 
Συγκεκριµένα, λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν κατά την υλοποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε στις 29/1/2015 ακρόαση, για  τη διερεύνηση 
της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία  από τον ανάδοχο του επίγειου δικτύου ψηφιακής 
ευρυεκποµπής, κατά παράβαση της ΚΥΑ, περί ορισµού του χρονοδιαγράµµατος 
σταδιακής παύσης αναλογικών εκποµπών (Επανακαθορισµός των προγραµµατισµένων 
ηµεροµηνιών του 5ου και 6ου περιοχικών «switch off»). H διοικητική διαδικασία βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 
 
Επιπλέον, µε την αριθ. 15344/Φ.610/02-03-2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της 
ΕΕΤΤ έγινε «Κλήση σε ακρόαση [του αναδόχου] µε θεµατικό αντικείµενο τη διερεύνηση της 
ανά̟τυξης και θέσης σε λειτουργία του ε̟ίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής κατά ̟αράβαση 
των όρων του χορηγηθέντος δικαιώµατος και της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα κατά ̟αράβαση 
της υ̟οχρέωσής της ̟ερί ενεργο̟οίησης του συνόλου των διαύλων α̟ό το κέντρο εκ̟οµ̟ής της 
Οχθωνιάς µε α̟οτέλεσµα και την µη ̟λήρη κάλυψη της δηµοτικής ενότητας «Κονίστρες» του δήµου 
Κύµης Αλιβερίου». H διοικητική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη  
 
Εν συνεχεία, µε την  αριθ. 15565/Φ.610/07-04-2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της 
ΕΕΤΤ έγινε «Κλήση σε ακρόαση [του αναδόχου] µε θεµατικό αντικείµενο τη διερεύνηση της 
ανά̟τυξης και θέσης σε λειτουργία του ε̟ίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής στη νήσο της 
Σάµου κατά ̟αράβαση των όρων του χορηγηθέντος δικαιώµατος και της κείµενης νοµοθεσίας και 
ειδικότερα κατά ̟αράβαση της υ̟οχρέωσής της ̟ερί ανά̟τυξης δικτύου α̟οτελούµενου α̟ό τα 
̟ροβλε̟όµενα στην Κ.Υ.Α. του Χάρτη Συχνοτήτων Ε̟ίγειας Ψηφιακής Ευρυεκ̟οµ̟ής κέντρα 
εκ̟οµ̟ής και σύµφωνα µε τα εκεί οριζόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά.». H διοικητική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη.  
 
Τέλος έχει ξεκινήσει η διοικητική διαδικασία ελέγχου της ανάπτυξης και θέσης σε 
λειτουργία από τον Ανάδοχο του επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής στη νήσο 
Ρόδο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
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13. Ε̟ί του ερωτήµατος 13:  
 

Όπως αναφέρεται στα ερωτήµατα 9 και 10 παραπάνω, η ̟ρο̟αρατεθείσα ΚΥΑ µε αρ. 
42800/5-10-2012 «Χάρτης συχνοτήτων ε̟ίγειας ψηφιακής ευρυεκ̟οµ̟ής τηλεο̟τικού σήµατος», 
ήταν αποτέλεσµα έργου που προκήρυξε, ανέθεσε και παρέλαβε µε ευθύνη του το 
Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων στο οποίο κατατέθηκαν όλες οι µελέτες, 
καθώς και τα σχόλια επί των σχετικών διαβουλεύσεων. 
 
 

 
 


